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23 de Março de 2020.
Caros Moradores do BHA:
À medida que a situação do COVID-19 continue em evolução, minha maior prioridade é proteger
a saúde e a segurança de nossos moradores e garantir que os serviços essenciais continuem, conforme for
necessário. Os funcionários do Boston Housing Authority estão trabalhando dia e noite para garantir
que as nossas comunidades estejam preparadas para as próximas semanas.
O BHA já implementou várias medidas em toda a entidade para aumentar os protocolos de limpeza
e praticar o isolamento social para melhor proteger você e a sua família. Estamos, também, trabalhando
rigorosamente em colaboração com as nossas empresas de gestão particulares para garantir que todos os
protocolos e procedimentos recomendados de saúde estejam sendo implementados em todos os locais do
BHA. Ademais, você será informado, diretamente através da sua gerência, sobre essas atividades.
Em adição a:
1. Os serviços essenciais continuarão em todos os desenvolvimentos do BHA; escritórios e áreas
comuns nos locais estarão fechados ao público e estão sendo utilizados para fornecer os
serviços básicos.
2. Como melhor forma de se comunicar com a equipe local, siga as instruções do seu gerente
local, e solicite reparos ou assistência, conforme for necessário.
3. A equipe do escritório central do BHA em Chauncy Street está trabalhando por e-mail
(correspondência eletrônica) e telefone. Para obter mais informações, consulte no web site do
BHA: www.bostonhousing.org .
4. Existem centros gratuitos de alimentação estabelecidos em toda a cidade e estamos trabalhando
rigorosamente em colaboração com a Prefeitura de Boston para garantir que todos possam obter
os alimentos e medicamentos necessários. Maiores informações serão dadas e encontrados no
web site: www.boston.gov .
5. Caso tenha dúvidas sobre o vírus, ligar no número 311 para contactar com o disque
saúde da Prefeitura de Boston.
O mais importante para os moradores é seguir as orientações básicas do COVID-19 como: lavar as
mãos com frequência; evitando tocar as suas mãos no seu rosto; limitando visitantes; limpar superfícies em
contato frequente; e praticando o isolamento social. O isolamento social significa limitar, seriamente o
contato pessoal com os outros e, quando for necessário estar na mesma sala, mantenha-se a um metro e
meio de distância dos demais. Você poderá visualizar informações atualizadas no link: www.bphc.org .
Caso tiver dúvidas ou precisar de informações ou assistência, ligue para o escritório da sua gerência
e continuaremos a fazer tudo o que pudermos para lhe ajudar. Continuaremos atualizando você conforme,
a progressão dos aspectos. Tenha muito cuidado e obrigado.
Atenciosamente,
Kate Bennett
Administradora
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